Tabela opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla Klientów bankowości prywatnej
Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (18)
(dotyczy usług w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

Opłata pobierana miesięcznie,
wysokość negocjowana, ustalona
przez strony w Umowie współpracy

Opłata za pakiet Friedrich Wilhelm Raiffeisen

1.1

Otwarcie
1.
2.
3.
4.

i prowadzenie następujących rachunków płatniczych:
Konto osobiste,
Konto lokacyjne,
Konta osobiste a’vista w PLN i walutach wymienialnych,
Lokaty terminowe

1.2

Korzystanie z następujących usług:
1.
dyspozycja aktywnego lokowania środków w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen,
2.
składanie dyspozycji drogą telekomunikacyjną i elektroniczną bezpośrednio do pracownika
bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen,
3.
Elektroniczne Kanały Dostępu,
– Centrum Telefoniczne (usługa bankowości telefonicznej) dla Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm
Raiffeisen
– system bankowości internetowej R-Online (usługa bankowości elektronicznej),
– Serwis bankowości mobilnej (usługa bankowości elektronicznej),
– internetowa platforma transakcyjna R-Dealer (usługa bankowości elektronicznej)
4.
Powiadomienie SMS "R-Alerts"
- Pakiet bezpieczeństwa
- Pakiet rozszerzony

1.3

Transakcje bezgotówkowe realizowane przez Elektroniczne Kanały Dostępu:
1.
polecenie przelewu w PLN do innego Banku w Polsce,
2.
polecenie przelewu wewnętrznego,
3.
ustanowienie/realizacja/modyfikacja zleceń stałych oraz zleceń stałych o zmiennej kwocie

1.4

Transakcje gotówkowe:
1.
wpłaty gotówki w placówkach Banku1),
2.
wpłaty gotówki w bankomatach Banku,
3.
wypłaty gotówki w placówkach Banku1)

0 PLN

1.5

Inne usługi:
1.
dostęp do analiz ekonomicznych sporządzanych przez Bank,
2.
wyciąg miesięczny (w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych) z Konta osobistego, Konta lokacyjnego i Kont osobistych a’vista,
3.
zmiana danych dotycząca prowadzonych rachunków,
4.
ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa

1.6

Wydanie i wznowienie kart płatniczych Mastercard Debit dla Posiadacza(y) Konta osobistego lub Pełnomocnika (Karta z
oferty po udostępnieniu przez Bank karty Mastercard Multiwalutowa, przy czym w przypadku zastrzeżenia lub wygaśnięcia
ważności karty Mastercard Debit, Bank wydaje kartę Mastercard Multiwalutowa)

1.7

Wydanie i wznowienie kart płatniczych VISA Classic dla Posiadacza(y) Konta osobistego lub Pełnomocnika, wydanie karty
płatniczej NFC dla Posiadacza(y) (Karta NFC wycofana z oferty Banku z dniem: 30.06.2018r.)

1.8

Wydanie i wznowienie kart płatniczych Mastercard Debit do konta w EUR dla Posiadacza(y) Konta osobistego a'vista
w walucie EUR lub Pełnomocnika (Karta wycofana z oferty po udostępnieniu przez Bank karty Mastercard Multiwalutowa,
przy czym w przypadku zastrzeżenia lub wygaśnięcia ważności karty Mastercard do konta w EUR, Bank wydaje kartę
Mastercard do konta w EUR)

1.9

Wydanie i wznowienie karty płatniczej Mastercard Multiwalutowa dla Posiadacza (y) lub Pełnomocnika do konta osobistego

1.10

Obsługa kart debetowych w zakresie:
1.
wydania nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej (w wyniku zagubienia, kradzieży karty, uszkodzenia karty,
konieczności zmiany numeru PIN),
2.
transakcji bezgotówkowych2)

2.

Karty debetowe2)

2.1

Rodzaj karty

2.2

Zasady przeliczania transakcji kartą
dokonanej w innej walucie niż waluta,
w której prowadzone jest konto (w
tym wypłat gotówki, transgranicznych
transakcji płatniczych przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych i gotówkowych) (16)

Visa Classic

Mastercard Debit (Karta
wycofana z oferty po
udostępnieniu przez
Bank karty Mastercard
Multiwalutowa)

Mastercard do konta
w EUR (Karta wycofana
z oferty po udostępnieniu
przez Bank karty Mastercard Multiwalutowa)

Karta NFC HCE
w systemie VISA (Karta
wycofana z oferty Banku
z dniem: 30.06.2018 r.)

Karta Mastercard
Multiwalutowa(14), (17)

Transakcje kartą zrealizowane w walucie dolar
amerykański (USD) lub
Euro (EUR), przeliczane
są na PLN według kursu
VISA obowiązującego na
jeden dzień roboczy przed
zaksięgowaniem transakcji kartą. Transakcje kartą
zrealizowane w walutach:
AUD, CHF, DKK, GBP,
HKD, JPY, NOK, SEK,
ZAR przeliczane są na
EUR według kursu VISA
obowiązującego na jeden
dzień roboczy przed
zaksięgowaniem transakcji kartą, a następnie przeliczane na PLN po kursie
VISA obowiązującym na
jeden dzień roboczy przed
zaksięgowaniem transakcji kartą. Transakcje kartą
zrealizowane w walutach
innych niż wymienione
powyżej przeliczane są
na USD według kursu
VISA obowiązującego na
jeden dzień roboczy przed
zaksięgowaniem transakcji kartą, a następnie
przeliczane

Transakcje kartą zrealizowane w walucie Euro
(EUR) przeliczane są
przez Bank na PLN po
pierwszym ogłoszonym
referencyjnym kursie
walutowym sprzedaży
EUR obowiązującym
w Banku na jeden
dzień roboczy przed
zaksięgowaniem transakcji. Transakcje kartą
zrealizowane w innej
walucie niż Euro (EUR),
przeliczane są na EUR
według kursu MasterCard obowiązującego
na jeden dzień roboczy
przed zaksięgowaniem
tej transakcji, a następnie przeliczane są
przez Bank na PLN po
pierwszym ogłoszonym
referencyjnym kursie walutowym sprzedaży EUR
obowiązującym w Banku
na jeden dzień roboczy
przed zaksięgowaniem
transakcji kartą.

Transakcje kartą zrealizowane w walucie PLN,
przeliczane są przez
Bank na Euro (EUR) po
pierwszym ogłoszonym
referencyjnym kursie
walutowym kupna EUR
obowiązującym w Banku
na jeden dzień roboczy
przed zaksięgowaniem
transakcji. Transakcje
realizowane w innej
walucie niż PLN, przeliczane są na EUR według
kursu MasterCard,
obowiązującego na
jeden dzień roboczy
przed zaksięgowaniem
transakcji.

Transakcje kartą zrealizowane w walucie USD
lub EUR przeliczane są na
PLN według kursu VISA
obowiązującego na jeden
dzień roboczy przed
zaksięgowaniem transakcji kartą. Transakcje kartą
zrealizowane w walutach:
AUD, CHF, DKK, GBP,
HKD, JPY, NOK, SEK,
ZAR, CVE, KMF, XAF,
XOF, XPF przeliczane są
na EUR według kursu
VISA obowiązującego
na jeden dzień roboczy
przed zaksięgowaniem
transakcji kartą, a następnie przeliczane są na
PLN według kursu VISA
obowiązującego na jeden
dzień roboczy przed
zaksięgowaniem transakcji kartą. Transakcje kartą
zrealizowane w walutach
innych niż wymienione
powyżej przeliczane są na
USD według kursu VISA
obowiązującego na jeden
dzień roboczy przed
zaksięgowa

Transakcje kartą
zrealizowane w walucie
EUR przeliczane są
przez Bank na PLN po
pierwszym ogłoszonym
referencyjnym kursie
walutowym sprzedaży
EUR obowiązującym
w Banku na jeden
dzień roboczy przed
zaksięgowaniem
transakcji. Transakcje
kartą zrealizowane
w innej walucie niż
EUR, przeliczane
są na EUR według
kursu MasterCard
obowiązującego na
dwa dni robocze przed
zaksięgowaniem tej
transakcji, a następnie
przeliczane są przez
Bank na PLN po
pierwszym ogłoszonym
referencyjnym kursie
walutowym sprzedaży
EUR obowiązującym
w Banku na jeden
dzień roboczy przed
zaksięgowaniem
transakcji kartą.
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na PLN po kursie VISA
obowiązującym na
jeden dzień roboczy
przed zaksięgowaniem
transakcji kartą.

niem tych transakcji,
a następnie przeliczane
są na PLN według kursu
VISA obowiązującego
na jeden dzień roboczy
przed zaksięgowaniem
transakcji kartą.

2.3

Wypłata gotówki Kartą we wszystkich
bankomatach w kraju

0 PLN

0 PLN

2 EUR

0 PLN

0 PLN

2.4

Wypłata gotówki Kartą we wszystkich
bankomatach za granicą (w tym
transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych)

0 PLN

0 PLN

2 EUR

3% wartości transakcji
min. 8 PLN

0 PLN, 0 EUR, 0 USD,
0 GBP, 0 CHF

2.5

Wypłata gotówki kartą w oddziałach
innych banków w kraju i za granicą
oraz transakcje zrealizowane w urzędach pocztowych lub innych instytucjach
finansowych przy użyciu karty płatniczej
(w tym transgraniczna transakcja
płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych)

0 PLN

0 PLN

2 EUR

3% wartości transakcji
min. 8 PLN

0 PLN

2.6

Dzienny limit wypłat gotówki za pomocą Kart dla jednej Karty w ramach
środków dostępnych(4)

10 000 PLN

15 000 PLN

4000 EUR

10 000 PLN

15 000 PLN

2.7

Wypłata gotówki: Cash back

Nie dotyczy

0 PLN

0 EUR

Nie dotyczy

0 PLN, 0 PLN, 0 EUR,
0 USD, 0 GBP, 0 CHF

2.8

Maksymalny limit jednorazowej wypłaty
gotówki: Cash back (z zastrzeżeniem
pkt. 2.6)

Nie dotyczy

500 PLN

500 PLN (z zastrzeżeniem pkt. 2.2)

Nie dotyczy

500 PLN

3.

Limit zadłużenia (kredyt w rachunku płatniczym) zwany dalej limitem zadłużenia

3.1

Limit zadłużenia

3.2

Prowizja za uruchomienie/przedłużenie limitu zadłużenia (od kwoty limitu)

minimalna kwota 1000 PLN, maksymalna kwota –
uzależniona od zdolności kredytowej Klienta

od 0,01 PLN do 20 000,00 PLN

0,00%

od 20 000,01 PLN do 50 000,00 PLN

1,00%

od 50 000,01 PLN do 100 000,00 PLN

0,80%

od 100 000,01 PLN

0,60%

3.3

Prowizja za podwyższenie limitu zadłużenia (od kwoty podwyższenia)

negocjowana, min. 0,60%, maks. 1%

4.

Transakcje bezgotówkowe

4.1

Polecenie przelewu wewnętrznego (w tym polecenie przelewu wewnętrznego z przyszłą datą realizacji) (19), (20):
w placówce Banku
za pośrednictwem pracownika bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen
w systemie bankowości internetowej R-Online (usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

w Serwisie bankowości mobilnej (usługa bankowości elektronicznej)
w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej)
4.2

Polecenie przelewu do innego banku w Polsce w PLN (w tym polecenie przelewu z przyszłą datą realizacji):
w placówce Banku

9,99 PLN

za pośrednictwem pracownika bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen

9,99 PLN

w systemie bankowości internetowej R-Online (usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

w Serwisie bankowości mobilnej (usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej)

0 PLN

4.3

Polecenie przelewu do innego banku w Polsce realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET

10 PLN
30 PLN w przypadku, gdy kwota polecenie przelewu
jest niższa niż 1 mln PLN

4.4

Zlecenie stałe oraz zlecenie stałe o zmiennej kwocie (ustanowienie, modyfikacja, usunięcie) w placówce Banku lub za
pośrednictwem pracownika bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen lub w systemie bankowości internetowej
R-Online (usługa bankowości elektronicznej) lub w Serwisie bankowości mobilnej (usługa bankowości elektronicznej) lub
w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej)

4.5

0 PLN

Zlecenie stałe o zmiennej kwocie realizowane:
w placówce Banku

9,99 PLN

za pośrednictwem pracownika bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen

9,99 PLN

w systemie bankowości internetowej R-Online (usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

w Serwisie bankowości mobilnej (usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej)

0 PLN
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4.6

Polecenie przelewu do innego banku poza Polskę i polecenie przelewu w walucie obcej:
w placówce Banku lub za pośrednictwem pracownika bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen z opcją kosztową:

a) SHA - koszty pokrywają obie strony
b) OUR - wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu
c) BEN - wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu

w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej)
z opcją kosztową:

5)

a) SHA - koszty pokrywają obie strony
5)

5)

a) SHA - koszty pokrywają obie strony

0 PLN (kwota przelewu pomniejszona o koszty
banków pośredniczących)

0,50% kwoty (min. 40 PLN, maks. 200 PLN)
+ 40 PLN (koszty banków pośredniczących)
0 PLN (kwota przelewu pomniejszona o koszty
banków pośredniczących)
0,25% kwoty (min. 20 PLN, maks. 200 PLN)

b) OUR - wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu
c) BEN - wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu

0,50% kwoty (min. 40 PLN, maks. 200 PLN)
+ 40 PLN (koszty banków pośredniczących)

0,50% kwoty (min. 40 PLN, maks. 200 PLN)

b) OUR - wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu
c) BEN - wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu

w systemie bankowości internetowej R-Online (usługa bankowości elektronicznej) z opcją kosztową:

0,50% kwoty (min. 40 PLN, maks. 200 PLN)
5)

5)

5)

0,25% kwoty (min. 20 PLN, maks. 200 PLN)
+ 40 PLN (koszty banków pośredniczących)
0 PLN (kwota przelewu pomniejszona o koszty
banków pośredniczących)

4.6.1 Uchyla się postanowienie

4.7

4.6.2 w systemie bankowości internetowej R-Online (usługa bankowości elektronicznej) z opcją „EKSPRESOWY” – opłata
dodatkowa 7)

25 PLN

4.6.3 w systemie bankowości internetowej R-Online (usługa bankowości elektronicznej) z opcją „TARGET” - opłata dodatkowa 8)

30 PLN

Polecenie przelewu SEPA 9)

Do kwoty 50 000 EUR (włącznie)

5 PLN

powyżej kwoty 50 000 EUR

10 PLN

4.7.1 w systemie bankowości
internetowej R-Online (usługa
bankowości elektronicznej)

4.7.2 w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej), w placówce Banku lub
za pośrednictwem Osobistego Opiekuna Klienta
4.8

Uchyla się postanowienie

4.9

Polecenie przelewu do innego banku poza Polskę, dla której
Bank nie prezentuje kursów w tabeli dewizowej 11)

0,50% kwoty (min. 40 PLN, maks. 200 PLN)

a) SHA - koszty pokrywają obie strony

200 PLN

b) OUR - wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu

200 PLN + 40 PLN (koszty banków pośredniczących)

c) BEN - wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu

0 PLN (kwota przelewu pomniejszona o koszty
banków pośredniczących)

4.10

Opłata za powiadomienie o odmowie wykonania polecenia przelewu do innego banku poza Polskę oraz polecenia przelewu w walucie obcej z powodu jego niekompletności (niewystarczające dane) lub niewystarczających środków na koncie
w chwili wykonywania przez Bank dyspozycji lub błędnego podania bądź braku numeru rachunku beneficjenta (IBAN)
w przypadku poleceń przelewów wysyłanych do krajów, w których obowiązuje standard IBAN (Międzynarodowy Numer
Rachunku Bankowego) - z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA

10 PLN

4.11

Przyjęcie zlecenia Klienta dotyczącego wstrzymania zleconej przez niego płatności zagranicznej, po wysłaniu komunikatu
SWIFT - z wyłączeniem poleceń przelewów SEPA

120 PLN + koszty innego banku

4.12

Opłata za anulowanie dyspozycji realizacji polecenia przelewu do innego banku poza Polskę oraz polecenia przelewu w
walucie obcej przed wysłaniem komunikatu SWIFT przez Bank lub odwołanie polecenia przelewu SEPA po jego zleceniu
przez Klienta

10 PLN

4.13

Opłata za modyfikację treści polecenia przelewu do innego banku poza Polskę oraz polecenia przelewu w walucie obcej
po wysłaniu komunikatu SWIFT (dane banku odbiorcy, dane odbiorcy, szczegóły płatności), modyfikacje niezbędne w celu
wykonania polecenia przelewu - z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA

60 PLN + koszty innego banku

4.14

Uznanie rachunku Klienta przelewem przychodzącym z zagranicy i przelewem przychodzącym w walucie obcej z banku na
terenie kraju

0 PLN

4.15

Uznanie rachunku Klienta przelewem przychodzącym krajowym

0 PLN

4.16

Dodatkowa opłata za polecenie przelewu do innego banku poza Polskę oraz polecenie przelewu w walucie obcej nie
spełniające warunków STP 12)

10 EUR

4.17

Opłata za obsługę przelewów przychodzących z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych z zagranicy - dla płatności :

do kwoty 300,00 PLN

0 PLN

od 300,01 PLN do 1500,00 PLN

35 PLN

od kwoty 1500,01 PLN

70 PLN

5.

Inne

5.1

Inkaso czeku w PLN

20 PLN

5.2

Inkaso czeku w walucie obcej oraz w PLN w przypadku wysyłki czeku za granicę

0,50% (min. 50 PLN, maks. 200 PLN) + koszty
innego banku

5.3

Wystawienie czeku bankierskiego w walucie obcej

0,50% (min. 50 PLN, maks. 200 PLN) + koszty innego
banku

5.4

Dodatkowy wyciąg za każdy okres rozliczeniowy (w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych); zaświadczenie
o wysokości środków na dany dzień (wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym); przekazanie dokumentu
obciążeniowego lub uznaniowego wystawionego na życzenie Klienta 13); potwierdzenie wykonania przelewu13); potwierdzenie posiadania Konta (wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym)13)

15 PLN

5.5

Zaświadczenie / opinia bankowa o produkcie (wydanie
zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym), w tym również
historia konta (sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych) dotyczy również Limitu zadłużenia do Konta osobistego

70 PLN

dokument o jednym produkcie

5.6

Opinia o Kliencie (wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym) - dotyczy również Limitu zadłużenia do
Konta osobistego

dokument o wszystkich produktach Klienta

100 PLN

5.7

Duplikat dokumentu (wydruk z systemu Banku)

30 PLN

5.8

Kopia dokumentu

100 PLN

5.9

Inne dokumenty nie uwzględnione w tabeli wystawiane na żądanie Klienta

100 PLN

5.10

Ustanowienie blokady na rachunku

50 PLN

5.11

Ustanowienie/zmiana/odwołanie zapisu na wypadek śmierci

30 PLN

5.12

Potwierdzenie zgodności podpisu Klienta

5 PLN

5.13

Opłata za realizację wypłaty gotówki z Konta lokacyjnego lub a’vista w PLN i walutach wymienialnych, wymagającej
awizacji, w terminie krótszym niż standardowy, pod warunkiem dostępności środków w Banku

0,25% (min. 10 PLN)
od kwoty wypłaty gotówki stanowiącej nadwyżkę
ponad kwotę niewymagającą awizowania

5.14

Niepodjęcie gotówki w placówce Banku wymagającej wcześniejszego zgłoszenia

0,25% (min. 10 PLN)
od kwoty gotówki niepodjętej w terminie

5.15

Inne czynności zlecane przez Bank osobom trzecim w związku z wykonywaniem zlecenia Klienta (opłaty telekomunikacyjne,
usługi kurierskie itp.)

pobierane przez Bank według taryf obowiązujących
u zleceniobiorców

5.16

Wpłaty gotówki w bankomatach oraz wpłatomatach sieci Euronet zlokalizowanych poza placówkami Banku w PLN

0,5% min. 10 PLN za każdą wpłatę gotówki

5.17

Wpłaty gotówki w bankomatach oraz wpłatomatach sieci Euronet zlokalizowanych poza placówkami Banku na konto walutowe
w EUR

2 EUR

5.18

Usługa R-Faktura (elektroniczna prezentacja faktur oraz możliwość opłacania rachunków) w systemie bankowości internetowej
R-Online (usługa bankowości elektronicznej) - uruchomienie usługi, nawiązanie porozumienia z dostawcą, korzystanie z usługi,
rezygnacja z usługi (14), (15)

0 PLN

5.19

Realizacja polecenia przelewu do innego banku w Polsce w PLN w ramach usługi R-Faktura w systemie bankowości
internetowej R-Online (usługa bankowości elektronicznej) (14), (15)

0 PLN

6.

System Płatności Mobilnych BLIK

6.1

Opłata za korzystanie z usługi

0 PLN

6.2

Wykonanie transakcji bezgotówkowej w stacjonarnym punkcie usługowo - handlowym (jako zapłata za towar lub usługę)

0 PLN

6.3

Wykonanie transakcji bezgotówkowej w sklepie internetowym (jako zapłata za towar lub usługę)

0 PLN

6.4

Wypłata gotówki z bankomatu

0 PLN

6.5

Limity transakcji w ramach Systemu Płatności Mobilnych BLIK

6.5.1

Dzienny limit standardowy (dostępny po aktywacji usługi)

6.5.1a

Transakcja bezgotówkowa w stacjonarnym punkcie usługowo - handlowym (jako zapłata za towar lub usługę)

1 000 PLN/ 20 transakcji

6.5.1b

Transakcja bezgotówkowa w sklepie internetowym (jako zapłata za towar lub usługę)

1 000 PLN/ 20 transakcji

6.5.1c

Wypłata gotówki z bankomatu

1 000 PLN/ 20 transakcji

6.5.2

Dzienny limit maksymalny

6.5.2a

Transakcja bezgotówkowa w stacjonarnym punkcie usługowo - handlowym (jako zapłata za towar lub usługę)

10 000 PLN/ 100 transakcji

6.5.2b

Transakcja bezgotówkowa w sklepie internetowym (jako zapłata za towar lub usługę)

10 000 PLN/ 100 transakcji

6.5.2c

Wypłata gotówki z bankomatu

5 000 PLN/ 100 transakcji

6.5.3

Limit transakcji nie wymagających podania Hasła mobilnego

50 PLN/ 3 transakcje dziennie

Tabela obowiązuje od 1.11.2018r. dla kont/limitów zadłużenia w ramach bankowości prywatnej z wyłączeniem pakietu FWR i FWR Diamond
1.
Z wyjątkiem waluty EUR Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki i dokonywania wypłat waluty wymienialnej w bilonie oraz zamiany
walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty w kwocie niższej niż dostępne nominały banknotów w określonej walucie, Bank realizuje wypłatę w PLN, wg kursu kupna danej waluty z chwili realizacji transakcji.
2.
W przypadku kart wydawanych w systemie VISA przy transakcjach bezgotówkowych dokonywanych za granicą (w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej
do płatności bezgotówkowych) i wypłatach gotówki dokonanych za granicą (w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych)
w walucie innej niż PLN do wartości transakcji doliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 5% wartości transakcji. Prowizja zawarta jest w kwocie transakcji w PLN
podanej na wyciągu i nie jest ewidencjonowana jako oddzielna pozycja.
3.
Obowiązuje od dnia wprowadzenia karty przez Bank.
4.
Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki z bankomatu może być zmieniony przez Klienta na niższy w placówce, Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej), systemie
bankowości internetowej R-Online (usługa bankowości elektronicznej) oraz Serwisie bankowości mobilnej (usługa bankowości elektronicznej).
5.
Opcje kosztowe „OUR - wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu” oraz „BEN - wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu” są niedostępne dla polecenia przelewu SEPA.
6.
Uchyla się postanowienie.
7.
Polecenie przelewu do innego banku poza Polskę z zerową datą waluty dla wybranych walut (obciążenie w dniu zlecenia polecenia przelewu, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji poleceń przelewów do innego banku poza Polskę, wysłanie do banku beneficjenta w tym samym dniu roboczym).
8.
TARGET (polecenie przelewu)- Paneuropejski system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) dla
dokonywania rozrachunku poleceń przelewów w euro, nadzorowany przez Europejski Bank Centralny. Składa się z krajowych komponentów prowadzonych przez poszczególne banki
centralne z krajów Unii Europejskiej. Lista banków będących uczestnikiem tego systemu znajduje się na stronie internetowej Banku. Wybranie opcji TARGET dla polecenia przelewu do
innego banku poza Polskę powoduje jego realizację z zerową datą waluty (D+0) w czasie rzeczywistym i udostępniana jest dla polecenia przelewu spełniającego następujące warunki:
a) zlecanego w walucie EUR;
b) zlecanego w Systemie bankowości internetowej R-Online (usługa bankowości elektronicznej) - przy czym wybranie opcji przy poleceniu przelewu SEPA powoduje zmianę jego klasyfikacji na polecenie przelewu do innego banku poza Polskę z opcją TARGET;
c) opcją kosztową jest SHA (nadawca polecenia przelewu ponosi koszty Banku BGŻ BNP Paribas S.A., a odbiorca ponosi koszty banków zagranicznych, przy czym otrzymuje pełną kwotę
zlecenia);
d) bank odbiorcy jest uczestnikiem systemu TARGET2 (Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Systemu Ekspresowego Transferu Płatności);
e) podany został numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN (w przypadku krajów, w których obowiązuje standard IBAN);
f) podany został numeru kodu BIC;
g) na obciążanym rachunku w chwili zlecenia polecenia przelewu zostały zapewnione środki na jego realizację wraz z opłatami.
9.
Przelew walutowy za granicę lub w kraju w walucie euro, realizowany z jednodniową datą waluty (D+1) pomiędzy posiadaczami rachunków w krajach jednolitego obszaru płatności,
które mają zawartą umowę na realizacje polecenia przelewu SEPA. Lista banków należących do SEPA znajduje się na stronie internetowej Banku. SEPA - Single Euro Payments Area to
jednolity Obszar Płatności w Euro, w ramach którego funkcjonują standardy paneuropejskich instrumentów płatniczych opracowane i utrzymywane przez Europejską Radę Płatności.
Przyjęcie i realizację przelewu regulują zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA. Polecenie przelewu SEPA realizowane jest poprzez system płatności STEP2 SEPA Credit Transfer, którego
operatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Bankowe EBA Clearing (ABE Clearing S.A.S. a capital variable). Bank występuje, jako uczestnik pośredni rozliczający płatności w euro w tym
systemie za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego. Warunkiem realizacji przez Bank polecenia przelewu SEPA jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych płatnika przelewu przez EBA Clearing (ABE Clearing S.A.S a capital variable) w celu realizacji zlecenia płatniczego, w zakresie niezbędnym do jego wykonania.
Bank realizuje polecenie przelewu SEPA, gdy dodatkowo spełnia łącznie następujące warunki:
a.
walutą, w której wykonywane jest polecenia przelewu jest EUR;
b.
opcją kosztową jest SHA (nadawca polecenia przelewu ponosi koszty Banku BGŻ BNP Paribas S.A., a odbiorca ponosi koszty banków zagranicznych, przy czym otrzymuje pełną
kwotę zlecenia);
c.
numer rachunku odbiorcy jest w formacie IBAN i zlecenie posiada kod BIC banku odbiorcy, przy czym kod BIC, Bank uzupełnia za Klienta na podstawie numeru IBAN);
d.
kraj i bank odbiorcy, do którego wykonywane jest polecenie przelewu uczestniczy w SEPA,
e.
na obciążanym rachunku w chwili zlecenia polecenia przelewu zostały zapewnione środki na jego realizację wraz z opłatami.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Uchyla się postanowienie.
Bank może wykonać przelew w walutach, dla których nie publikuje kursów na stronie www.raiffeisenpolbank.com. Taki przelew można zrealizować w placówce Banku lub za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego (usługa bankowości telefonicznej), po uprzedniej konsultacji z pracownikiem Banku.
Dodatkowa opłata za polecenie przelewu do innego banku poza Polskę i polecenie przelewu w walucie obcej:
– za brak prawidłowego kodu BIC (nie dotyczy krajów: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - jeśli wysyłana waluta to USD i Federacji Rosyjskiej - jeśli wysyłana waluta to RUB), BICBankowy Kod Identyfikacyjny lub
– za podanie numeru rachunku beneficjenta nie w formacie IBAN w przypadku polecenia przelewu do innego banku poza Polskę wysyłanego do kraju, w którym obowiązuje standard
IBAN (w przypadku realizacji płatności na żądanie Klienta - standardowo Bank anuluje takie płatności zgodnie z pkt. 4.10)
Nie dotyczy dokumentów sporządzanych w momencie realizacji transakcji.
O ile Bank udostępnia taką usługę/funkcjonalność.
Usługa R-Faktura oferowana jest na zasadach określonych w Regulaminie usługi R-Faktura dla Klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Bank nie ma wpływu na wysokość kursu ustalonego ustalonego przez Organizację Płatniczą. Kursy Organizacji Płatniczej są dostępne na stronach internetowych Visa i Mastercard.
Informacja o dacie udostępnienia karty Mastercard Multiwalutowa w ofercie Banku zostanie opublikowana na stronie raiffeisenpolbank.com
Pojęcia pisane kursywą mają znaczenie nadane im w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym,
które stanowi załącznik nr: 4 do "Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Banku BGŻ BNP Paribas S.A."
W przypadku, gdy w numerze rachunku bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej do piątej, nie stanowią cyfry 175 lub 234, wysokość opłaty jest taka sama
jak za Polecenie przelewu do innego banku w Polsce w PLN i określona jest w pozycji Tabeli 4.2.
W przypadku, gdy w numerze rachunku bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej do piątej, nie stanowią cyfry 175 lub 234, wysokość opłaty:
a.
w przypadku przelewu w EUR jest taka sama jak za Polecenie przelewu SEPA i określona jest w pozycjach Tabeli: 4.7.1, 4.7.2,
b.
w przypadku przelewu w walucie innej niż EUR jest taka sama jak za Polecenie przelewu do innego banku poza Polskę i polecenie przelewu w walucie obcej i określona jest w
pozycjach Tabeli: 4.6

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony

